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Příloha č. 1 

STATUT EXPERTNÍ SKUPINY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE  
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Nadace Sirius pomáhá dětem ohroženým sociálním prostředím nebo dětem se 
zdravotním postižením a potažmo jejich rodinám. Jednou z oblastí, na které se Nadace 
Sirius (dále jen „Nadace“) zaměřuje, je náhradní rodinná péče (dále jen „NRP“). 

2. Expertní skupina v oblasti náhradní rodinné péče (dále jen „ES NRP“) je poradním a 
pracovním orgánem Nadace Sirius pro program Centrum podpory, který je zaměřen na 
oblast náhradní rodinné péče (dále jen „CP“). 

3. ES NRP je složena z odborníků a respektovaných autorit se zkušeností v NRP a vzniká za 
účelem dlouhodobé spolupráce v oblasti NRP.  

4. ES NRP jedná v souladu se zásadami Nadace, Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s. 

(dále je OPS Sirius) a Etickým kodexem Nadace. 

5. ES NRP jedná v souladu s vizemi a cíli Nadace a OPS Sirius. 

 

II. Působnost ES NRP 
 

ES NRP naplňuje své poslání tím, že: 
 
- odborně garantuje činnost Nadace a OPS Sirius v NRP  
- podílí se na mapování NRP, průběžně aktualizuje mapu a navrhuje koncepci v NRP 
- identifikuje problémy a aktivně navrhuje jejich řešení, vznáší připomínky a komentuje 

předložené cizí návrhy, vybírá návrhy nebo je pozměňuje 
- upozorňuje na aktuální problémy/témata v NRP a vyjadřuje svá stanoviska 
- přináší nejnovější poznatky, metody a informuje o vývoji v tématech  
- doporučuje odborníky a partnerské organizace pro spolupráci v NRP  
- aktivně podporuje projekty Nadace v NRP 
 

V rámci projektů ES NRP: 
 
- hodnotí projektovou žádost 
- klíčuje rizikové faktory na různých úrovních projektu 
- poskytuje metodickou podporu a pomoc; přináší na základě svých zkušeností 

obdobné metodiky jako inspiraci 
- oponuje detailní metodiky 
- podporuje používání jednotné terminologie a metodologie; 
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- dohlíží na odborný obsah a kvalitu v souladu se stanovenými cíli projektu 
- vyhodnocuje výsledky projektu  

 

III. Členové ES NRP 
 

1. Kandidáti na členství v ES NRP jsou navrhováni projektovým manažerem CP a schvalováni 
Správní radou Nadace.  

2. Členové ES NRP musí být kvalifikovanými odborníky, uznávanými odbornými autoritami 
v NRP. 

3. Členové ES NRP jsou ztotožněni se zásadami Nadace a OPS Sirius. 
4. Účast členů ES NRP v jiných ES Nadace nebo Odborné radě Nadace není považována za 

střet zájmů. Za střet zájmů se považuje 50% a vyšší finanční závislost člena ES NRP na 
nadační činnosti, např. jako přímého účastníka projektu Nadace, partnerského projektu 
nebo projektu financovaného Nadací prostřednictvím grantu. 

5. Kandidát na členství v ES NRP je posuzován výhradně z odborného hlediska, nikoliv z 
hlediska politické příslušnosti. Politická příslušnost je přípustná za předpokladu, že člen 
ES není politicky aktivní. 

6. Členství v ES NRP vzniká uzavřením Dohody o provedení práce (dále jen „smlouva“) nebo 
Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) mezi OPS Sirius a členem ES NRP. 

7. Funkční období je 1 rok.  
8. Členství v ES NRP je nezastupitelné. 
9. Seznam členů ES NRP včetně jejich životopisů je veřejně přístupný na webových 

stránkách CP www.centrumpodpory.cz. 
10. Členové ES NRP mají možnost nahlížet do příslušných projektových podkladů. 
11. Členové dodržují zásadu mlčenlivosti dle podmínek uvedených ve smlouvě. 
12. Od členů ES NRP je očekávána přítomnost na setkání ES NRP, příprava na ně, studium 

materiálů a tvorba podkladů dle bodů programu, jejich odpovědné posuzování, 
vyjadřování vlastních stanovisek a aktivní přispívání k řešení dané problematiky viz bod. 1 
článku I. Úvodní ustanovení. Členové ES NRP mohou být požádáni o konzultaci či 
příspěvek mimo setkání ES NRP. 

13. Členství v ES NRP zaniká 
a) ukončením platnosti smlouvy, 
b) úmrtím. 

14. O odvolání člena ES NRP rozhoduje Správní rada Nadace na základě podnětu 
 projektového manažera CP: 
a) poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně Statut ES NRP nebo zásady Nadace a 
OPS Sirius, 
b) poškodí-li dobré jméno Nadace nebo OPS Sirius. 
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IV. Svolávání ES NRP 
 

1. ES NRP se schází na setkáních podle plánu, který schvaluje na svém prvním setkání 
v kalendářním roce a aktualizuje podle potřeby, pravidelně vždy při setkání ES NRP. ES 
NRP se schází nejméně jedenkrát ročně. 

2. Pozvánku na setkání ES NRP spolu s programem a ostatními materiály nezbytnými pro 
přípravu podkladů a průběh jednání rozesílá projektový manažer CP nebo osoba 
pověřená ředitelem Nadace. Tyto materiály musí být každému členovi ES NRP a 
účastníkovi setkání odeslány elektronicky nejpozději 5 pracovních dnů před termínem 
setkání. Program setkání mohou členové ES NRP doplnit či změnit při jeho zahájení. 

3. V případě potřeby může být svoláno mimořádné setkání, a to i s jednotlivými členy. 
Projektový manžer CP je dále povinen svolat mimořádné setkání ES NRP pokaždé, 
požádá-li o to nejméně třetina členů ES NRP. Setkání musí být svoláno do 30 dnů od 
podání žádosti. Mimořádná setkání jsou oznámena nejméně 14 dnů před termínem 
setkání, včetně důvodu svolání a programu setkání. Materiály k projednání mohou být 
předloženy až přímo na setkání. 

 

V. Průběh jednání ES NRP 
 

1. Jednání ES NRP řídí projektový manažer CP. 
2. V době nepřítomnosti projektového manažera CP řídí činnost ES NRP osoba pověřená 

ředitelem Nadace.  
3. Jednání ES NRP jsou neveřejná. Jednání ES NRP se vždy účastní její členové a projektový 

manažer CP. Dále se mohou účastnit odborní garanti projektů CP, projektoví manažeři 
projektů CP, případně ředitel Nadace či jiní zástupci Nadace Sirius. Na návrh 
projektového manažera CP, projektových manažerů projektů CP, odborných garantů 
projektů CP, členů ES NRP nebo ředitele Nadace se mohou účastnit i další hosté. Účast 
hostů na jednání ES NRP schvaluje projektový manažer CP nebo ředitel Nadace. 

4. Projektový manažer CP je povinen zajistit z každého jednání ES NRP písemný zápis a ten 
nejpozději do 5 pracovních dnů rozeslat e-mailem všem zúčastněným. Připomínky 
k zápisu lze uplatnit do 5 pracovních dnů. Pokud uplatněny v této lhůtě nejsou, je zápis 
považován za schválený. Finální verze zápisu je zaslána nejpozději do 15 pracovních dnů 
od setkání ES NRP. Zápisy z jednání ES NRP se archivují v adresáři CP. 

 
 

VI. Náklady na činnost a odměny členům ES NRP 
 

1. Náklady na činnost ES NRP jsou hrazeny z finančních zdrojů Nadace prostřednictvím OPS 
Sirius. 
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2. Členové ES NRP mají nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem této funkce a 

specifikovaných ve smlouvě mezi členem ES NRP a OPS Sirius. 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento statut nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2021 
2. Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje ředitel Nadace. 

 
Tento statut je přístupný veřejnosti na webových stránkách CP: www.centrumpodpory.cz 
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